
 

 

 

 

 

 

 

Geachte voorzitter van de raad, 

 

Onder verwijzing naar art. 42 van het Reglement van Orde verzoeken onderstaande fracties de 

gemeenteraad een interpellatiedebat te houden op dinsdag 9 juni 2020. 

Aanleiding voor dit debat is gelegen in de informatie die wereldkundig is gemaakt in het 

artikel van het Eindhovens Dagblad van zaterdag 6 juni 2020, waarin werd aangegeven dat 

een consortium van ondernemers bereid zou zijn te investeren in de Braak. In het artikel werd 

voorts melding gemaakt van het feit dat het college van B&W de voorstellen van het 

consortium heeft afgewezen nadat er ruim 2,5 jaar met genoemde partij is gesproken. 

De fracties van Helder Helmond, CDA Helmond, PvdA, 50Plus, Helmond Aktief en Bach 

Plus hebben de volgende vragen; 

1) Is het juist dat een groep ondernemers gedurende 2,5 jaar met het college in gesprek is 

geweest over de aangehaalde plannen in het artikel? 

2) Waarom heeft het college deze belangrijke informatie achtergehouden? 

3) Waren de collegepartijen wel op de hoogte? 

4) Zo ja, waarom zijn dan niet de niet-college-partijen geïnformeerd? 

5) Wanneer zijn deze plannen voor het eerst met de gemeente besproken? 

6)  Er hebben over een periode van 2,5 jaar 25 gesprekken plaatsgehad. Blijkbaar waren 

de plannen dus serieus. Waarom heeft het college de inhoud van de plannen nooit 

gedeeld met de raad?  

7) Wat was de inhoud van de plannen zoals door de groep ondernemers gepresenteerd?  

 

8) Klopt het dat de groep ondernemers de bereidheid hadden om 6 tot 7 miljoen te 

investeren en dat de financiële positie van Helmond Sport door deze businesscase zou 

verbeteren? 

  



9) Lopen er nog gesprekken met mogelijk andere mede-investeerders? 

 

10) Werd binnen het overleg met de partners van de Braak ook gesproken over de plannen 

van het consortium? 

11) Klopt het dat het college inmiddels een negatief oordeel over deze plannen heeft 

gegeven? Zo ja, met welke argumenten? 

12) Sinds wanneer wist uw college van de extra geldstroom naar HS, die bij realisatie van 

de plannen beschikbaar zouden komen?  

13) Met welke partijen bent u in gesprek over bouwen op De Braak? 

 

14) Is het college bereid om volledige opening van zaken te geven omtrent de gesprekken 

met dit consortium? 

 

15) In het artikel wordt vermeld dat het consortium bereid is om het contact te vervolgen. 

Is het college daartoe ook bereid? 

 

16) Wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat het managen van dit prestigeproject 

een betere invulling noodzaakt. Deelt het college dit standpunt? 

 

17) Is het college het met ons eens dat hier de actieve informatieplicht door het college aan 

de gemeenteraad is geschonden? Zo nee, waarom niet?  

 

18) Realiseert het college zich dat door het niet informeren van de gemeenteraad niet 

alleen het vertrouwen van de raad is geschonden maar ook het vertrouwen van de 

inwoners heeft geschaad. 

 

19) Kan de raad in dit dossier en wellicht ook in andere dossiers nog meer ‘lijken’ uit de 

kast verwachten? 

 

De fracties van, 

 

Helder Helmond 

CDA Helmond 

PvdA 

50Plus 

Helmond Aktief 

Bach plus 

 


